Navn

Per Beck

Menighed

Karmelkirken, Aalborg

Alder

71 år

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks.
mit frivillige arbejde i
kirken eller andre
sammenhænge

Menighedsrådsmedlem og -formand i Karmelkirken, Forhandlingsleder i
Karmel
Menighedsrepræsentant i BiD. Lægprædikant, Karmel.
Formand for Ungdomsforbundet i 70’erne; medlem af missionskommiteen
1975-1991, næstformand 1987-1991. 2 år i missionskommiteen i 00’erne, hvor
hver menighed sendte en repræsentant.
Næstformand BiD 2016-2017 og formand BiD fra 2017.
Arbejdsliv:
Ledererfaring som vicerektor og rektor i gymnasieskolen 1975-2016. Vikar i
Gymnasieskolen fra 2016

Mine visioner for
fremtidens BiD:
(Hvad ser jeg som vigtigt,
for at de lokale kirker kan
udfolde deres potentiale?)

Støtte og inspirere menighederne i tjenesten. Menighederne mødes i BiD i et
tillidsfuldt samarbejde om opgaver, den enkelte menighed ikke alene kan løse,
og til gensidig inspiration og kaldsudfordring.
I åbenhed drøfter vi evangeliets udfordringer i dagens samfund og finder de
løsninger, Gud kalder os til. Vi respekterer de løsninger, menighederne hver
for sig når frem til under Åndens ledelse.
BiD skal stå bag menighederne i praktiske forhold som serviceorgan f.eks. i
forhold til lovgivningen. BiD skal, sammen med andre i det kirkelige landskab,
protestere mod hindringer og urimeligheder staten møder kirkerne med, og
aldrig gå på kompromis med evangeliets fordringer, herunder være en aktiv
spiller for at sikre friheden til at forkynde ordet, som vi kaldes til.
BiD må inspirere til samarbejder, der skaber bæredygtige fællesskaber mellem
menigheder, der muliggør ansættelser og handlekraft.
Være sammen med næsten i verden, som det f.eks. udfolder sig i samarbejdet
med kirkerne i International mission.
Være med til at arbejde for uddannelse af medarbejdere til tjeneste i
menighederne og BiD, såvel præster som ”lægfolk”, og medvirke til at formidle
kaldet til tjeneste i BiD
At være med til at sikre en baptistisk stemme i det danske kirkelige landskab
og fælleskirkelige aktiviteter.
At arbejde for en koordinering af aktiviteter og tiltag i BiD så vi inspireres og
lærer af hinanden.

Navn

Menighed

Jamie Lynn Cunningham
Aarhus – Immanuelkirken

Alder

45

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks.
mit frivillige arbejde i
kirken eller andre
sammenhænge

Mit liv har været en dramatisk rutsjebanetur, som har været præget af en
opvækst i USA, dysfunktionelle relationer, at bo i forskellige lande og tale
flere sprog, drømmejobbet i mange lærerige år som underviser, at blive enlig
mor til et fantastisk mirakelbarn, at blive sat ud af spillet af en livstruende
sygdom og førtidspension og at finde nye veje ved at skrive for baptist.dk –
og opdage glæden ved at fjerne ukrudt i haven for at afreagere.
Jeg har siddet i forældrerådet i min datters klasse, været frivillig i en Kirkens
Korshær butik, har hjulpet FDFs orkesterkreds i Viborg i mange år og sidder i
forældrerådet. Jeg var næstformand i menighedsrådet i Viborg Baptistkirke
før Corona, hvor jeg havde fokus på koordinering, planlægning og ledelse af
gudstjenester, samt udarbejdelse af privatlivspolitik og administration af
elektroniske vedtægter, dagsordner og referater.
Jeg kan godt lide orden og struktur, men jeg har en meget stærk kreativitet
og spontanitet, der giver plads til nye måder at finde holdbare og
bæredygtige løsninger.
Jeg synes to vigtige ord præger min opgave som kristen i alle
sammenhænge, også blandt andre troende: Opmuntring og frimodighed.

Mine visioner for
fremtidens BiD:
(Hvad ser jeg som vigtigt,
for at de lokale kirker kan Jeg er kommet til BaptistKirken fra en anden kirkebaggrund, og helt fra
udfolde deres potentiale?) starten hørte jeg mange historier om ”den gang…” fortalt med længsel og
sorg i stemmen. Under mine interviews med både menigheder og
enkeltpersoner for bladet baptist.dk hører jeg ofte fortællingen om ”den
gang… ”, efterfulgt af udfordringer og sårede følelser, brudte relationer og en
længsel tilbage.
Jeg ønsker at fortælle en ”ny” historie til baptister i Danmark; at vi er, hvor
vi er lige nu, Guds børn, Guds hænder og fødder og Guds vejvisere, at
forsoning og nye relationer kan bygges og at Gud bruger os allerede i vores
brudte tilstand. Israelitterne ønskede sig også tilbage til det kendte, da livet i
40 år i ørkenen så håbløs ud.
Jeg tror på, at Helligånden kan og vil hjælpe BaptistKirken videre til noget
nyt og spændende, hvor vi bliver i stand til at se forbi det, der tidligere har
adskilt os, og hen mod det, der samler os, også i det større kirkesamfund.
Jeg ser frem til, at vi kan se, at der ikke er ”dem og os”, men kun ”Guds
børn”.
Det gør vi, når vi er nysgerrige på hinanden frem for at vurdere hinanden.
Det gør vi, når vi tager tid til at lytte og reflektere. Og ved at kigge på hvor
vi er lige nu og hvad vi gør, der lykkes, er vi allerede ved at skifte ”den
gang…” ud med ”Vi står her, og Kristus er hos os.”

Navn

Vibeke Koch Dalsgaard

Menighed

Pandrup-Birkelse

Alder

67 år

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks.
mit frivillige arbejde i
kirken eller andre
sammenhænge

Medlem af BIDs ledelse i 6 år og næstformand i 3 år
Medlem af redaktionen i baptist.dk
Redaktør af fastemateriale 2018 - 2022
Lægprædikant
Formand for Det Radikale Venstre Jammerbugt
Arbejdsmæssigt er jeg pensioneret, men har gennem et langt
arbejdsliv været leder af vuggestuer, børnehaver,
rengøringsafdelingen på Aalborg Universitetshospital og
afdelingsleder på Bostedet Brovst – et bosted for svært
sindslidende.
Jeg er uddannet børnehavepædagog og merkonom i
personaleledelse.
Derudover har jeg en diplomuddannelse i offentlig ledelse og er
Master i læring med speciale i arbejdsmiljø og forandringsledelse.
Inden SALT lukkede, prøvede jeg at være ”fjernstuderende” i et
par fag.
Jeg har meget viden og erfaring med både ledelse og
kommunikation, og jeg vil gerne bruge disse kompetencer i en
periode i tjeneste for BaptistKirkens menigheder.

Mine visioner for
fremtidens BiD:
(Hvad ser jeg som
vigtigt, for at de lokale
kirker kan udfolde deres
potentiale?)

Mit fokuspunkt gennem en lang periode har været vores
kirkesamfunds sammenhængskraft.
Det er rigtig vigtigt, at vi som ledelse er bindeled mellem alle dele
af vores kirkesamfund. Menighederne og alle vores organisationer
er selvstændige, men BaptistKirkens ledelse kan være rådgivere,
inspiratorer og formidlere af et samarbejde, som kan starte nyt og
give liv til allerede eksisterende initiativer. Vi lever på mange
måder i en brydningstid, hvor vi som kirke og som ledelse skal give
plads til det nye samtidig med, at vi husker at få de gode ting med,
som vores fortid har givet os i arv.
Dette gælder også begrebet kommunikation, som altid har været
et hjertebarn for mig. Der sker meget, indenfor den måde vi
kommunikerer med hinanden indadtil og udadtil i disse år. Derfor
bør dette også være et stort fokuspunkt i det ledelsesmæssige
arbejde.
I det hele taget oplever jeg, at når evangeliet skal ud, så skal vi
hjælpe hinanden på tværs af menigheder og meninger.
Vi skal altid huske, at vi tjener samme Herre.

Navn

Biak Chin Par Lian
(Chin Chin)
Menighed

Chin Bethel Church, Skjern

Alder

38 år

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks.
mit frivillige arbejde i
kirken eller andre
sammenhænge

Jeg bor i Ølgod sammen med familien.
Jeg arbejder som sygeplejerske og Migrantkonsulent i Folkekirken.
Jeg har altid været aktiv i vores kirke og i andre kirkelige organisationer og
foreninger. Jeg elsker at møde folk og bygge bro mellem forskellige kulturer
og generationer. Jeg sætter stor pris på at kunne hjælpe andre.

Mine visioner for
Mine visioner for BiD er at styrke vores sammenhængskraft og vandring
fremtidens BiD:
sammen på samme vej. Og at alle lokale kirker oplever inkluderende
(Hvad ser jeg som vigtigt,
for at de lokale kirker kan fællesskab på trods af forskellighed og finder hinandens ressourcer til gavn
udfolde deres potentiale?)
for evangeliet og for fællesskabet.
Jeg ønsker at fokusere på styrke lokale menigheder, så vores store
fællesskab kan blive stærkere. Jeg kunne godt tænkte mig at sætte ”mere
åndelig vækst og fornyelse” på dagsorden for alle: børn, unge og voksne i
den tid, vi lever i.

Navn

Moses Lal Bawi Peng
Menighed

-

Chin Baptist Church, Esbjerg

Alder

-

46 år

Kort beskrivelse af

-

Præst i Chin Baptist Church, Esbjerg

erfaringer som jeg

-

Har boet i Denmark 17 år

bringer med fra eks.

-

Medlem af menighedsrådet i Sæby baptistkirke i 1½ år

mit frivillige arbejde i

-

Konsulent, pæd.støtte og tolk i 3 år i Integrationsnet (En del af Dansk

kirken eller andre
sammenhænge

flygtningehjælp)
-

Rådgiver for CCADK og ungdomsarbejde i 8 år

-

Chin-konsulent i BBU (Pt)

-

medlem af BaptistKirkens Integrationsudvalg i 8 år (Pt)

-

Generalsekretær i Chin Christian Association i Denmark (CCADK) (Pt)

Mine visioner for

-

Jeg vil inddrage mine kompetencer og vil være aktiv i BID

fremtidens BiD:

-

Jeg vil være brobygger mellem danske kirker og migrantkirker i
kirkekultur

(Hvad ser jeg som vigtigt,
for at de lokale kirker kan

-

Jeg vil være med til at skabe og forbedre fællesskabet mellem
BaptistKirken og migrantkirker (Chin Kirker)

udfolde deres potentiale?)
-

Jeg vil være med til at forbedre missionsarbejde både her i landet og
internationalt (Burma)

